ویژهنامه هشتمین جشنواره بین المللی
سینما حقیقت

با آغاز جشنواره مستند سینما حقیقت صورت میگیرد

رقابت  148فیلم در یک ماراتن هفت روزه
رقابــت  ۱۱۸فیلم مســتند بخش ملی و  ۳۰مســتند بخش
بینالملل هشتمین جشــنواره بینالمللی سینما حقیقت از
روز یکشنبه نهم آذرماه در ســینما فلسطین و سینما سپیده
آغاز میشــود و عالقهمندان سینمای مســتند میتوانند به
مدت هفت روز ،به تماشای  ۲۸۷منتخب بخشهای رقابتی و
جنبی جشنواره بنشینند.
جشنواره سینما حقیقت با دو فیلم «عیار مشروطه» محمود
یارمحمدلــو و «میراث مجیــد» مصطفی آتشــمرد افتتاح
میشود .این دو مســتند از ساعت  9:30یکشــنبه در سالن
شماره دو سینما فلسطین روی پرده میروند.
عالقه محمود یارمحمدلو مهمترین دلیل او برای پرداختن به
سرگذشت ستارخان بوده است .او در مستند «عیار مشروطه»
به این شــخصیت تأثیرگذار تاریخی میپردازد .قرار است در

به وجود آورد و مسجدهای محقر و تنگ و تاریک را
تبدیل به مراکز بزرگ و اثرگذار فرهنگی کرد .در کنار
این شخص ،روحانی ترک تبار دیگری فعالیت میکرد
که امام جماعت مسجد است و آنها را تهییج میکند
کارهای بزرگ انجام بدهند .ایــن روحانی مقلد امام
خمینی(ره) است و سالها در ایران زندگی کرده است و
مراوداتزیادیباروحانیونایرانداشتهاستوهمیشه
عکسیراکهباامامبهیادگاریگرفتهبههمراهدارد.یک
جورهایی تفکر امام خمینی(ره) است که جریانی پویا و
اثرگذار شیعی را در آلمان پایهگذاری کرده است.
همان اســام ناب محمدی که در اوایل انقالب
امام(ره) روی گسترش آن تأکید داشت؟
بله ،این پایگاههایی که به عنوان مسجد در کشورهای
مختلف توسط ایرانیان تأسیس یا مورد حمایت است
ساختارهایقدیمیداردودرزیرپلههاهستند.روحانی
که اشاره کردم تأکید داشت که با این نوع فعالیتها به
جایینمیرسیم.
بنابراین این گروه تالش میکند قرائت جدیدی از
شیعه در کشورهای اروپایی ترویج شود؟
بله ،مبنای دین در این مسجد به مسلمانان آموخته
میشود و بعد از ماجرای  ۱۱ســپتامبر مسلمانان به
شدت تحت فشار بودند و احســاس ترس داشتند.
این گروه به مســلمانان روحیه امیدواری میدادند و
پیشبینیهایشان درســت از کار درآمد و گرایش به
اسالم در اروپا چند برابر شد.
در شهر هامبورگ ،شــهید بهشتی با تأسیس
مسجدهامبورگیکعقبهدینیبرایشیعیانبهوجود
آورد .چقدر بین جریان هامبورگ با جریان فرانکفورت
تعامل و نزدیکی وجود دارد؟
ارتباطاتی وجــود دارد .البته آقای
کوناچــی در بحث مالی
مــورد حمایــت
شیعیان کویت

استوموردتأییدمسجدهامبورگاستودرزمان
کلنگ زدن نماینده ولی فقیه در این مراسم حضور
داشتند،اماجنسفعالیتهایشانبایکدیگربسیار
متفاوتاست.
معموالً در این نوع فعالیتها حسادتهایی
به جریان تازه تأسیس از سوی جریان قدیمیتر
میشود؟ آیا این مسئله بین این دو جریان وجود
دارد؟
چون خبرنگاری این سؤالها را مطرح میکنی.
نمیخواهــم وارد این نوع بحثها بشــوم! یک
چیزهایی وجود دارد.
با توجه به توضیحاتی که دادید ،کار شــما
بیشترمستندپرترهمحسوبمیشود؟
بله،میتوانآنرامستندپرترهنامید.یکیبودیکی
نبود و زندگی آدمی روایت میشود.

اولین نمایش این فیلم آقای ســامی ســردار ملی از نوادگان
(نتیجه) ستارخان نیز حضور داشته باشد.
مصطفی آتشمرد با مســتند «میراث مجید» جشنواره هشتم
حقیقت را کلید میزند .این فیلــم زندگی علمی دکتر مجید
شهریاری شهید هســتهای را بررسی میکند .آتشمرد درباره
نحوه آشنایی با شخصیت شــهریاری توضیح میدهد« :این
مستند به پیشنهاد دانشجویان دانشــگاه شهید بهشتی و به
تهیهکنندگی خانه مســتند انقالب اسالمی ساخته شد .ابتدا
کار جنبه سفارشی داشــت اما زمانی که در جریان تحقیق و
پژوهش قرار گرفتم ،شــخصیت مجید شــهریاری توجهم را
جلب کرد و عالقهمند شدم فیلم را بسازم».
آتشــمرد در خالل ســاخت فیلم با جنبههای علمی زندگی
شهریاری آشنا شده اســت .مجید شهریاری رتبه یک آزمون

کارشناسی و رتبه دوم آزمون کارشناســی ارشد را به دست
آورده است .او از نفرات برتر استعدادهای درخشان بود و بعد

گفتگوبامحمودیارمحمدلومستندساز

عیار مشروطهخواهان در «عیار مشروطه»

مرتضــی د هآبــادی :فیلم
«عیار مشروطه» به کارگردانی و
تهیهکنندگی محمود یارمحمدلو
که به زندگی و شــخصیت ستار
قرهداغی معروف به ســتارخان
میپردازد به مناســبت صدمین
سالگرد شهادت این مبارز ملی
به عنوان فیلم افتتاحیه هشتمین
جشــنواره بینالمللی ســینما
حقیقت برگزیده شده و قرار است ســاعت 9:30صبح  ۹آذر در
افتتاحیه جشنواره در سینما فلسطین برای نخستین بار اکران
شود .این فیلم مستند ،نگاهی به زندگی ،مجاهدتها و تالشهای
ســتار قرهداغی-مبارزی از خطه آذربایجان-دارد که به عنوان
یکی از ســرداران تأثیرگذار جنبش مشروطیت معروف است.
ستار قرهداغی به دلیل شجاعت و تالشــی که از خود در دوران
مشروطیت نشان داد ،به ستارخان معروف و به گواه تاریخ در تب و
تاب مشروطهخواهی به یکی از سرداران مهم جنبش مشروطیت
تبدیل شد و در کنار دیگر افراد تأثیرگذار در پیشرفت جنبش
مشروطه نقش بسزایی ایفا کرد .به بهانه حضور این فیلم مستند
در هشتمین جشنواره سینما حقیقت به خصوص فیلم انتخاب
شده افتتاحیه این جشــنواره با محمود یارمحمدلو کارگردان و
تهیهکننده این اثر به گفتگو نشستیم .محمود یارمحمدلو متولد
 ۱۳۴۰از تهران ،فارغالتحصیل رشته سینما از دانشگاه هنر است که
طی سالهای گذشته  ۷فیلم مستند به نامهای در قفس ،درویش
فلزات ،شکسته پیوسته ،داســتان یک قصهگو ،دیدار (مستند
زندگینامه محمدعلی کشاورز) ،سمنو و عیار مشروطه ساخته
است .عالوه بر آن یارمحمدلو تدوین برخی از فیلمهای سینمایی
از جمله فیلم نواهای گمشده را بر عهده داشته است.
دالیل ساخت فیلم «عیار مشروطه» چه بود؟
دالیل برای ساخت این اثر مســتند  ۷۰دقیقهای این بود که تاریخ و
حوادث دوران مشروطه همواره جزو دغدغههای ذهنیام بود؛ از این رو
تالش داشتم با ساخت چنین مستندی مردم به خصوص نسل جوان را
با وقایع و رویدادهای دوران مشروطه آشنا سازم چرا که معتقدم عموم
مردم باید به شکل مختصری از تاریخ و البته به شکل خاصتر نسبت
به تاریخ معاصر کشورمان اشراف داشته باشند.
معتقدم ستار قرهداغی معروف به ستارخان به حق هم مبارز و جوانمرد
عیاری بود که برای جنبش مشروطه جنگید و هم عیار سنجشی بود
برای نظام مشروطه و مشروطهخواهی.
بیشتر مردم نسبت به شخصیتهای تاریخی شناخت
کمتری دارند.
متأسفانه اغلب مردم به ویژه جوانان نسبت به شخصیتهای معاصر
و دوران مشروطه شــناخت کمتری دارند و بیشتر آنها تنها نام این
شخصیتها را میشناســند و این در حالی است که از نظر سیاسی،

مستند کوتاه

از طی مدارج عالی تحصیلی تحت عنوان اســتاد در دانشگاه
تدریس کرد .عالقه ویژه دانشجویان به مجید شهریاری یکی
از نکات قابل تأملی اســت که آتشمرد در مرحله تحقیق با آن
مواجه شده است.
به گفته این کارگردان وی بــه هیچوجه دربند مادیات نبوده
و طی کردن مدارج علمــی را در اولویت زندگــی خود قرار
داده بود.
کارگردان «میراث مجید» مستند خود را با فیلمهای مرتبط
موضوعی متمایز میکند« :من در این فیلم سعی کردم نشان
دهم مجید شــهریاری فارغ از مســائل سیاســی ،مثل همه
مردمی بود که هر روز میبینیم .خیلی از دانشجویان فارغ از
هرگونه جبههگیری به او عالقه داشــتند و در چند دوره هم
توانست که استاد نمونه شود».

مستندکوتاه

بوعلیسینا

مالقات با داعش

مســتند  ۲۷دقیقــهای
«بوعلیسینا» به کارگردانی
عبدالخالــق طاهــری در
بخش مســتندهای کوتاه
حضور دارد .ایــن فیلم در
 ۲۷دقیقــه ،بخشهایــی
از زندگی بوعلیســینا را به
تصویر میکشــد .طاهری
میگوید :بیشتر تمرکزم بر
آرامگاه این شــخصیت علمی اســت و نگاهی هم به زندگی او داشتم .مینیاتورها و
کتابهای خطی ایرانی و اروپایی منبع اصلی تصویری من بود .همچنین در این هزار
سال ،تصویرسازیهایی نیز از بوعلیسینا صورت گرفته بود که از آنها هم بهره گرفتم.
وی با بیان اینکه دسترسی به مدارک و منابع تصویری برای ساخت این گونه مستندها
دشوار است ،خاطرنشان کرد :این مستند ۲۷دقیقه است اما دوست دارم آن را کاملتر
کنم ،به همین خاطر مکاتباتی هم با انجمن آثار و مفاخر ملی داشتم .اگر بتوانم منابع
تصویری بیشتری پیدا کنم ،ناگفتهها از بوعلیسینا زیاد است.

«مالقات بــا داعش» فیلم
کوتــاه  ۲۶دقیقــهای به
کارگردانــی مهدی مطهر
است.اودرخصوصچگونگی
ساخت این فیلم میگوید:
«بعد از جنگ سوریه ،دو ،سه
گروهمستندسازیبهمنطقه
فرستادیم و از تبعات بعد از
جنگ فیلمهایی ساختیم.
یکی از این گروهها به مسئله داعش و جریانی که منتسب به دولت اسالمی عراق و شام
بود ،پرداخت .گروه فیلمبرداری ،عرب و اهل سوریه بودند و توانستند با جلب اعتماد
داعشیها به دل آنها نفوذ کنند .این گروه تسلط زیادی بر رسانه و کاربردهای آن دارند.
آنها برای ماندنشان هزینه میکنند و دقیقاًمیدانند جایگاه رسانه در جذب مخاطبان
و عالقهمندان به این گروه چیست .عالوه بر اینها از نقاط ضعف موجود در منطقه هم
به خوبی استفاده کردهاند و بعضی از کشورها نیز زمینه را برای حضور و ماندن آنها
فراهممیکنند».

اجتماعی و فرهنگی دوران مشــروطه از جمله مهمترین فصلهای
تاریخ معاصر کشورمان به خصوص در زمینه ورود تجدد و آغاز دوران
مدرنیسم بوده است.
فیلمبرداری این اثر در چه مکانهایی انجام شده است؟
اغلب صحنههای این فیلم مستند در کاخ گلستان تهران و درمحالت
شهر تبریز از جمله خانه مشروطه فیلمبرداری شده است و در طول
ساخت این مســتند تحقیقات و پژوهشهای میدانی و کتابخانهای
متعددی صورت گرفت .حدود  ۹ماه تحقیقات کتابخانهای این مستند
طول کشید و یک ماه نیز پژوهشهای میدانی در کاخ موزه گلستان و
خانه مشروطه تبریز و محالت تبریز انجام گرفت .در این فیلم تالش
کردیم زندگی ستارخان از کودکی تا مرگ را در قالب روایت و مصاحبه
با مردم به تصویر بکشــانیم و تمامی صحنههای این مستند روایت
تاریخی از روی اســناد معتبر و گفتار و مصاحبه با مردم در خصوص
شخصیت ستارخان است.
موسیقی فیلم را چگونه برگزیدید؟
موسیقی این فیلم ریتم آذری دارد که بخشی از آن انتخابی و برخی
از بخشهای فیلم نیز توسط احســان کاویانی-آهنگساز-انتخاب و
ساخته شده اســت .به هر حال ما تالش کردیم موسیقی این فیلم
را نسبت به فراز و فرودهای فیلم انتخاب و بسازیم چرا که موسیقی
مناسب فضای حســی خوبی برای مخاطبان خود حین دیدن فیلم
برقرار میکند و قطعاً اگر در انتخاب و نوع موسیقی دقت کافی نباشد
نمیتوان حس درونی الزم را در مخاطب ایجاد کرد چرا که موسیقی
یکی از ارکان اصلی مراحل ساخت یک فیلم به شمار میرود.
ازچهزوایهونگاهیبهاینموضوعدرفیلمپرداختهشد؟
زاویه من برای ســاخت این مستند این بود که ســتارخان یا ستار
قرهداغی این مبارز آذربایجانی چطور شــد که توانســت در دوران
مشروطه نام خود را در تاریخ به ثبت برساند و ستارخان شود .اینکه
چگونه ستارخان توانست علیه استبداد بجنگد.
ایده و فکر ســاختن چنین فیلم مســتندی مدتها در ذهنم نقش
بسته بود چرا که ســاخت چنین فیلمی را یک دغدغه میدانستم و
معتقد بودم که بسیاری از سرداران و مبارزان نامی ایران چه در دوران
تاریخ معاصر هنوز ناشناختهاند و مردم شناخت کافی از آنها ندارند،
متأسفانه بیشتر مردم ما به خصوص جوانان خیلی از شخصیتهای
بیگانه و خارجی مثل آرنولد و رمبو و ...را در فیلمها به عنوان اسطوره
شناختهاند وشــناختی از مجاهدتهای مبارزان ملی کشورمان در
طول تاریخ نداشتهاند از این رو تالش کردم با چنین مستندی مردم
را با این اسطورههای ملی و ایرانی آشنا سازم.
به هر حال معتقدم هر کارگردان ،فیلمســاز یا نویســندهای در حد
توان و امکانات خود باید بتواند بخشی از تاریخ گذشته و معاصر خود
را به صورت شــفاهی ،کتاب یا فیلم به مردم عرضــه کند تا مردم با
شخصیتهای تاریخی بیش از پیش آشنا شوند.
البته ذکر این نکته ضروری است که فیلم «عیار مشروطه» عالوه بر اینکه
ایده بنده بود محصولی از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.
یکی از نکات جالب توجه این مســتند این اســت که نتیجه پسری
ستارخان-ســتار قرهداغی-به عنوان راوی و گوینده متن ،حضوری
فعال دارد .سامی سردار ملی در این فیلم عالوه بر راوی این مستند در
روز افتتاحیه هشتمین جشنواره سینما حقیقت و اکران فیلم «عیار
مشروطه» در سینما فلسطین حضور خواهد داشت.

مستند کوتاه
میراثمجید

فیلممستندکوتاه«میراث
مجید»کهدربخشمسابقه
ملی و جایزه شهید آوینی
حضور دارد در زمان ۲۲
دقیقهای خود به زندگی شهید
مجید شهریاری از شهدای
دانشمندان هستهای میپردازد.
اینفیلمرامصطفیآتشمرد
کارگردانی کرده و توسط خود
مصطفیآتشمرددرخانه
مستندتهیهشدهاست.آتشمرد
پیش از این فیلمهایمستندی
چون این راه ( ،)۹۸سرخ
موگادیشو ( ،)۱۹ما اینجاییم
موگادیشو ( )۲۹را کارگردانی
کرده است.

خبر

هیئت داوران جایزه شهید آوینی معرفی
شدند

حضوردومدیرفرهنگی
و یک فیلمساز
در ترکیب داوری

هیئت داوران بخش جایزه شــهید آوینی
هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم
مســتند ایران ،ســینما حقیقت ،معرفی
شدند .به گزارش روابط عمومی جشنواره
بینالمللــی ســینما حقیقــت ،آقایان
محمدرضا جعفریجلوه (مدیر فرهنگی)،
محمد داوودی (فیلمبردار و تهیهکننده)
و امیر خوراکیان (مدیر فرهنگی)  22فیلم
بخش شهید آوینی را داوری خواهند کرد.
امسال جایزه شــهید آوینی که مختص
فیلمهای مســتند حوزه مقاومت ،انقالب
اسالمی و دفاع مقدس اســت ،به عنوان
بخش ویژه هشتمین جشنواره بینالمللی
فیلم مستند ایران ،سینما حقیقت برگزار
شده و در آیین اختتامیه این رویداد ،از سه
مستندســاز برگزیده این بخش تقدیر به
عمل خواهد آمد.
فیلمهــای آرزویــم را دعا کــن (محمد
زارع) ،آشــنای غریب (مصطفی شبان)،
ابرها در راهنــد (محمدعلی فارســی)،
اتاق جنــگ (مصطفی حریــری) ،ایمان
(مســعود زارعیان) ،پارکینــگ (عباس
عمرانیبیدی) ،چه کســی ما را کشــت
(محمدحســین جعفریــان) ،زمــان به
وقت موسیو ســتبون (محمود کریمی)،
زندگی در ثانیه صفر (علی و بالل الفت)،
ققنوس (جمشــید بیاتترک) ،مالکیه
(محمدباقــر شــاهین) ،مدافعــان ن َُبل
و الزهــرا (طه فروتن) ،مالقــات با داعش
(کار گروهی) ،میــراث مجید (مصطفی
آتشمرد) ،و آزادی (لعیا عباسمیرزایی)،
وقتی گنجشکها جیغ میکشند (خلیل
رشــنوی)( 61/2/25 ،الهام حسامی) از
جمله آثاری هســتند که هم در بخش
مســابقه ملی و هم جایزه شهید آوینی
حضور دارنــد ،اما فیلمهــای او عنایت
بود (امیرســبحان جعفری سعادتمند)،
بســته ( 57مهرداد غفارزاده) ،پیروزی
(حمید کوهپایــی) ،قصههای ناخوانده
(وحید چاووش) و مثل یک پروانه عاشق
(مهــدی میرتیموری) فقــط در بخش
جایزه شــهید آوینی شــرکت و رقابت
دارند.

